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 2 002_البن رجب «ما ذئبان جائعان» :تعليق على شرح حديثال

 ورحمة هللا وبركاته.السالم عليكم 
 "بسم هللا الرحمن الرحيم.
 ين.وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ،الحمد هلل رب العالمين
 واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ ابن رجب 
 فأما الحرص على المال فهو على نوعين."

 أقرأ العنوان يا شيخ؟
 اقرأ اقرأ.. نعم

 العنوان..
 إنما زاده المحقق.. ،العنوان ما هو من أصل الكتاب

هه و عين أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وج"فأما الحرص على المال فهو على نو 
قد و  ،هه مع الجهد والمشقةو المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وج

 ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم
صلى -فبلغ ذلك النبي  ،ام خيبراشتريت مائة سهم من سه :قال -رضي هللا عنه-بن عدي 

 ما ذئبان ضاريان في غنم أضاعها.. ما ذئبان ضاريتان في غنم» :فقال -هللا عليه وسلم
لى ولو لم يكن في الحرص ع :قلت «أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه

درجات وقد كان يمكن صاحبه فيه اكتساب ال ،المال إال تضييع العمر الشريف الذي ال قيمة له
ر العال والنعيم المقيم فضيعه في الحرص بطلب رزق مضمون مقسوم ال يأتي منه إال ما قد

فيجمع  ،ونفعه لغيره ،ويبقى حسابه عليه ،بل يتركه لغيره ويرتحل عنه ،ثم ال ينتفع به ،وقسم
 وُيقِدم على من ال يعذره.." ،لمن ال يحمده

 َيقدم..
 سن هللا إليك.أح

اطر ويخ ،فالحريص يضيع زمانه الشريف ،وكفى بذلك ذمًّا للحرص ،"وَيقُدم على من ال يعذره
 بنفَسه التي.."
 بنفِسه بنفِسه..

 أحسن هللا إليك.
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 :ما قيلينتفع به غيره ك باألسفار وركوب األخطار بجمع ما "ويخاطر بنفِسه التي ال قيمة لها
ـــــي جمـــــع  ـــــام ف ـــــ  األي ـــــهومـــــن ينف  مال

 
 مخافــــــــة فقــــــــر فالــــــــذي فعــــــــل الفقــــــــر 

 وال تحســــــبن الفقــــــر مــــــن فقــــــد الغنــــــى 
 

 ولكـــــن فقـــــد الـــــدين مـــــن أع ـــــم الفقـــــر 
ا م :، قالال :قيل ا ينفقه فيها؟فهل جمع أيام   :فقال ،ا جمع ماال  إن فالن   :حكماءقيل لبعض ال 

 والحريص محروم ابُن آدم.." ،وفي بعض اآلثار اإلسرائيلية الرزق مقسوم ،اجمع شيئ  
 ابَن ابَن..

 أحسن هللا إليك.
 ؟آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب اآلخرة"ابَن 

 اإذا كنـــت فـــي الـــدنيا عـــن الخيـــر عـــاجز  
 

 فمـــــا أنـــــت فـــــي يـــــوم القيامـــــة صـــــانع 
وال  ،وال تحسد على رزق هللا ،اليقين أال ترضي بسخط هللا :-رضي هللا عنه-مسعود  قال ابن 

فإن  ،هوال يرده كراهة كار  ،فإن الرزق ال يسوقه حرص حريص ،ا على ما لم يؤتك هللام أحد  تل
وح.."  هللا بقسطه جعل الرُّ

وح..  الرَّ
 أحسن هللا إليك.

وح والفرح في اليقين والرضا  .السخطو وجعل الهم والحزن في الشك  ،"فإن هللا بقسطه جعل الرَّ
الثقة فا في الناس طباع  وإذا كان الغدر  ،ا فالحرص باطلإذا كان القدر حق   :وقال بعض السلف

 لواحد بنكان عبد ا .ا فالطمأنينة إلى الدنيا حم وإذا كان الموت لكل أحد راصد   ،بكل أحد عجز
 كان عبَد الواحد.." -رحمه هللا-زيد 

 كان..
ي من يحلف باهلل لحرص المرء على الدنيا أخوَف عند -رحمه هللا-"كان عبُد الواحد بن زيد 

 أعدى.."
 أخوُف أخوُف..

لى ا عيا إخوتاه ال تغبطوا حريص   :يقول -رحمه هللا-وكان  ."أخوُف عندي من أعدى أعدائه
ا يه غد  وان روا له بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرد ،ثروته وسعته في مكسب وال مال

 وكان رحمه هللا.." .في المعاد ثم يتكبَّر
 النسخة الثانية ثم يبكي ثم يبكي..
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 كأنها أقرب في المعنى؟أقرب يا شيخ؟ 
 هذا أصح.

 طالب: .........
 .نعم

فأما الحرص النافع  ،الحرص حرصان حرص فاجع وحرص نافع :يقول -رحمه هللا-"وكان 
وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا وهو مشغول  ،فحرص المرء على طاعة هللا
 عما يدوم كذلك وغفلته ،خرتهفال يفرغ من محبة الدنيا آل ،شغلهمعذَّب ال يسر وال يلذ بجمعه ل

ا حرص على.."  :ولبعضهم في هذا المعنى ،ويبقى  ال تغبطن أخ 
.. ..أَخا حرص    ال تغبطن أَخا حرص 

 طالب: .........
 ال.
" 

 ال تغــــــبطن أَخــــــا حــــــرص علــــــى ســــــعة"
 

ــــــالي  ــــــت الق ــــــين الماق ــــــه بع  وان ــــــر إلي
 ..........."إن الحـــــــــــريص لمشـــــــــــغول 

 
 ............................... 

 " 
 بشقوته.

 سبحان هللا!
" 

 إن الحـــــــــريص لمشـــــــــغول بشـــــــــقوته"
 

 "عـــن الســـرور بمـــا يحـــوي مـــن المـــال 
 " 

 بثروته. :في بعض النسخ ،بثروته :وفي نسخة
 :"وآلخر في هذا المعنى

 ا والـــــــدهر يرمقــــــــها مانع ــــــــيـــــــا جامع ـــــــ
 

ــــــــــــر    ــــــــــــهمفك ــــــــــــه يغلق ــــــــــــاب من  ا أي ب
ـــــه جمعـــــت مـــــاال     ففكـــــر هـــــل جمعـــــت ل

 
ـــــــــ   ا تفرقـــــــــهيـــــــــا جـــــــــامع المـــــــــال أيام 

 المــــــــــال عنــــــــــدك مخــــــــــزون لوارثــــــــــه 
 

 "مــــــــا المــــــــال ماَلــــــــك إال يــــــــوم تنفقــــــــه 
 " 
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ماُلك ما المال ماُلك..
" 

.............................. 
 

 مــــــــا المــــــــال ماُلــــــــك إال يــــــــوم تنفقــــــــه" 
ــــــــل بســــــــاحتها  ــــــــن يحُل  إن القناعــــــــة م

 
 "لـــــــم يـــــــأل فـــــــي طلـــــــب ممـــــــا يؤرقـــــــه 

 " 
 يكفي يكفي.

ه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.
 أما بعد،

فأما الحرص  "فأما الحرص على المال فهو على نوعين" :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
اخل هذا النوع د "أحدهما شدة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة"على المال فعلى نوعين 

 أو غير داخل؟  في الحديث
 طالب: .........

أما من الوجوه المحرمة وإنفاقه في أمور محرمة أمر قدر زائد على  ،هو الكالم في هذا ،داخل
 ذلك.

 طالب: .........
لكن إذا غلبت مصالح هذا المال المجموع  ،على كل حال هذا في الجملة داخل هذا في األصل

 من حله على مفاسده وأنفق في وجوه الخير فنعم المال الصالح للعبد الصالح.
المال أنواع منه الذهب والفضة وقيم  أوالا  "فأما الحرص على المال فهو على نوعين" :قال

 ،على غير ذلك من األنوا إ ،ومنه المراكب ،ومنه القصور الفارهة ،ومنه الضياع والعقار ،األشياء
االنشغال بالمال بأي نوع من أنواعه والحرص على هذا المال أي نوع كان داخل في الذم الوارد 

  .في سياق الحديث
فهل تدخل في مثل هذا وما أدخله أهل  ،هناك أموال ظاهرها أنها من أبواب العبادة :قد يقول قائل

التكاثر بأي صنف من أصناف  [1]سورة التكاثر: {التََّكاثُرُ أَْلَهاُكُم } :-جل وعال-العلم في قوله 
 ،ثم شغل عما هو أهم منه -جل وعال-المال حتى ولو كان ظاهره أنه مما يتقرب به إلى هللا 

حتى إن الخطيب البغدادي في رسالة له اسمها اقتضاء العلم العمل وقد لحظ في وقته من يتكاثر 
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وشغلت عما  ،لى تحصيل العلم إذا كثرت وزادت عن الحاجةكتب مما يعين ع بجمع الكتب مثالا 
فتدخل في حيِ ز الذم إذا زادت عن  "هل جامع الكتب إال ككانز الفضة والذهب"هو أهم منها قال 

 ،كر عن بعضهمذُ  ،وهذا مالَحظ في القديم وفي الحديث ،وشغلت عما هو أهم منها ،الحاجة
ويقصدون بالدور الغرف كلها  ا،كلها مملوءة كتبا  بعض المتقدمين أن عنده من الدور ست عشرة

بثمن  ..ي تباع اآلن، ما هي من النسخ التوعندهم من الصحاح عشرون نسخة ،مملوءة بالكتب
وهو أخ  ،ألنه ما فيه طباعة في وقته ؛ديئة المبذولة ال، مخطوطاتر بخس من الطبعات ال

وله أخ آخر منهوم بشراء األثاث  ،للقاضي الفاضل أحد رؤساء طبقات الكتاب كما هو معلوم
 .المستعمل حتى إن عنده أكثر من دور أخيه من القدور واألواني وغير ذلك

ات ومر بنا وبغيرنا من التعلُّق بالكتب والطبع ،وهذا كله مما يشغل سواء هذا أو هذا مما يشغل 
ى اإلنسان نفسه وأحياناا ينس ،والحديث في هذا عن معاناة ال شك أنه يشغل ويلهي ،مما يشغل

وهو يقلب في الكتب المعروضة للبيع وتضيع عليه الساعات ال شك أن هذا داخل إال فيما يحتاج 
 ،أنا أجمع الطبعات من أجل تصحيح األخطاء في بعضها وهذا صحيح :ألنه قد يقول قائل ؛إليه

المانع لتجد  ما ،الذي بين أيدينا كل طبعاته يعني تجمع من هذا الكتاب مثالا  ،الكالم صحيح
تصحيح كلمة واحدة إذا كان بهذا القصد ولهذا الهدف فال شك أنه مما يعين على تحقيق العلم 

لكن الكالم على القدر الزائد على ذلك الذي َيشَغل  ،والذي يعين على تحقيق العلم من العلم
تب أو جامع وهل كانز الك" :ولذلك قال الخطيب ،فهذا يدخل ،وُيلهي عما هو أهم الذمة وُيشِغل

 "؟الكتب إال ككانز الفضة والذهب
 تهم إذا ما عندهم إال شيء يسير كتب قليلةشيوخنا وشيوخهم ونظرنا إلى مكتباوإذا نظرنا إلى  

ة لكن ال يمنع أن اإلنسان يجعل مكتبة عنده وافي ،واكتفوا بها ،ابل قرئت مرارا  ،لكنها مقروءة
 يرجع إليها عند ،أها وإنما يرجع إليها عند الحاجةمستوعبة لجميع العلوم والفنون ولو لم يقر 

ا لم يجدوه إال بخالف ما كان في زمن مضى إذا طلبوا كتابا  ،واألمور متيسرة ومتوفرة ،الحاجة
وهللا  ،هذا كل زمان له ظروفه ،عند شخص واحد فإما أن يستعار ويقرأ أو يستعار وينسخ

 .المستعان
يدخله  -رحمه هللا-المقصود أن الحرص على نوعين النوع األول من الوجوه المباحة والمؤلف  

لماذا؟ ألنه يشغل عما هو أهم منه وإن كان من وجوه مباحة  ،في سياق الذم الوارد في الحديث
عن أن ُيجَمع من وجوه فيها نوع شبهة أو محرَّم أو من عظائم  ولو صرف في وجوه مباحة فضالا 
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

هذا األمر أعظم وأشد  -جل وعال-أو يصرف فيما حرم هللا  ،مور من المحرمات كالربا ونحوهاأل
شدة محبة المال مع " .هذا يأكل صاحب الغنم ،هذا ما يأكل الغنم فقط ،مما جاء في الحديث

مع األسف من عوام المسلمين قبل انفتاح ورأينا من هذا النوع  "شدة طلبه من وجوهه المباحة
واالتصال بالعالم الخارجي والنظر في الشاشات والبورصات واألشياء التي تذهل السامع الدنيا 

ا في وقت ثورة األسهم يجتمع الفئام من الناس في وإذا كان في وقت مضى قريبا  ،وتشغل الجامع
بل  ،آمين :ويجهر اإلمام ويقولون  ،ويصلون صالة الظهر في الصالة ،صالة من أحد البنوك

انشغل؟ ما هي  :يعني هل هذا انشغل عن الدين فقط هل نقول ،آمين وهو ساجد :ُسمع من يقول
لكن  ،انشغل :االنشغال فيما إذا انصرف القلب وغفل عن الصالة ورجع إليها نقول ،مسألة شغل

ال  شيء ،آمين :مثل هذا.. ووجد من يرفع أصبعه كأنه يتشهد وهو ساجد ويوم سلم اإلمام قال
ووجد من  ،ولما انخفضت األسهم وجد من اختل عقله ،ولما انخفضت األسهم ،يخطر على البال

 أصيب بأمراض معضلة ووجد من.. هل هذا يتناوله الحديث؟ 
لكن ال يصل  ،يصد عما هو أهم منه ،مباحة نعم وههذا من وج ،هذا أعظم مما جاء في الحديث

هد هه مع الجَ و واكتسابه من وج والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله" .إلى هذا الحد الجنوني
إن  :وجاره كذلك يقول لجاره ،شاب في اإلسالم لحيته بيضاء ايعني يتصور أن شخصا  "والمشقة

وشخص  ،إبليس أحب إلي منك؟! كله ألنه منافس في تجارته؟! أمور مهولة ال تخطر على البال
أن يؤخروها إلى  الصالة على فالن ابن عم له كبير صالة العصر طلب منهم :لما قيل له

  .نسأل هللا العافية ،وهذه عبادة للدرهم والدينار ،جنون هذا ،الدكان من أجلالمغرب 
 وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع كما أخرجه الطبراني من حديث"

 .."عاصم بن عدي
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

وقد ورد أن سبب الحديث كان السبُب وقوَع بعض أفراد هذا النوع كما أخرجه الطبراني من "
اآلن كم  "اشتريت مائة سهم من سهام خيبر :قال -رضي هللا عنه-حديث عاصم بن عدي 

صلى هللا عليه -فبلغ ذلك النبي  ،مائة سهم من سهام خيبر"يشترون من سهم؟ ماليين األسهم 
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ألنه لو كان عندها لدافع عنها  ؛"«ذئبان ضاريان في غنم أضاعها ربهاما » :فقال -وسلم
 .«بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه»

 طالب: .........
 ال ال، ضاريان مذكر.

عليه -النبي  ،إسناده حسن في مجمع الزوائد :هذا يقول فيه الحافظ الهيثمي «والشرف لدينه»
نا ها، يعني ما يسيرا  اأبي داود اقتنى من اإلبل ما اقتنى عددا  كما جاء في سنن -الصالة والسالم

كلما نتجت بهمة من هذه  -عليه الصالة والسالم-فكان  ،واقتنى مائة من الغنم ،ت أو ألوفمئا
ه ألن ؛هذا في السنن في سنن أبي داود ،نريد أال تزيد :الغنم ذبح مكانها واحدة من الكبار يقول

  .وهللا المستعان ،-جل وعال -ينظر إليها إلى أنها حاجة تبلِ غه إلى ما يرضي هللا
عنى م ما "ولو لم يكن في الحرص على المال إال تضييع العمر الشريف الذي ال قيمة له" :قلت

  .ال قيمة له؟ رخيص؟ كل القيم ال تساويه كل القيم ال تقوم له وال تساويه
لو  ،اإلنسان إذا ضيع من عمره الساعات "ه فيه اكتساب الدرجات العالوقد كان يمكن صاحب"

اقتطع من هذه الساعات ساعة يقرأ فيها ثالثة أجزاء من القرآن أو أربعة من القرآن كان بقية 
ير وقل مثل هذا في غير القرآن من وجوه الخ ،ا بالنسبة لقراءة القرآنسعيه لدنياه ال يعدل شيئا 

  .والطاعة
ب ن يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات العال والنعيم المقيم فضيعه بالحرص في طلوقد كا"

 ،ألنه يكتب رزقه وهو في بطن أمه إذا أرسل إليه الملك ؛في طلب رزق مضمون  "رزق مضمون 
ُهم نَْحُن قََسْمنَا بَْينَ }ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها في طلب رزق مضمون مقسوم 

ِعيَشتَُهمْ  هما بلغت يمكن إلنسان م له "ال يأتي منه إال ما قدر وقسم" [32]سورة الزخرف: {مَّ
  .ال يمكن ؟درهم واحدله ولو كتب أسبابه وأعوانه وأدواته أن يحصل من الرزق أكثر مما 

 ،"واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه هللا لك لم ينفعوك إال بما قدر لك"
ذا المكتوب وهذا المقسوم وسعى في األسباب وانشغل بجمعه وجمع األموال الطائلة ثم إذا جمع ه

 ،القدر الزائد ال ينتفع به ،ورحل عنها ،وجمع أكثر مما يحتاجه في هذه الدنيا ،وتعب على جمعها
ومن الِعَبر أن اإلنسان قد يتعب ويعيش العمر الطويل سبعين ثمانين  ،بل يتركه لغيره من الورثة

ويجتمع عنده من األموال مئات الماليين أو  ،يتيسر له أسبابها ،سنة تسعين سنة يجمع األموال
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ثم يؤول هذا المال إلى ابن عم بعيد بينه وبينه  ،ويكون ممن لم يكتب له ولد ،أكثر من ذلك
  .ِعَبر ،ثم هذه األموال تنتقل إلى هذا ،أوقاف وأسبال ومشاحنات بسبب ؛عداوات طيلة عمره

ماله  أيكم» :ولذا جاء في الحديث ،وهذا مال غيره وليس ماله "بل يتركه لغيره ،ثم ال ينتفع به"
مالك ما » :قال ،كلنا مالنا أحب إلينا من مال غيرنا :قالوا «أو مال غيره أحب إليه من ماله

والمال قد  ،عليه يبقى حسابه عليه "ويرتحل عنه ويبقى حسابه «تركتقدمت ومال غيرك ما 
  .وهللا المستعان ،يؤول إلى ابن عاق أو زوجة ناشز عصية أو قريب هاجر

يبتلى  ،عبل قد يبتلى اإلنسان بالجمع والمن ،ونفعه لغيره "ونفعه لغيره ،ويبقى عليه حسابه عليه"
ومع األسف وجد من يصرح بذلك  ،بالشح فيكرهه أقرب الناس إليه ويتمنون موته ويفرحون بموته

بل صار مجرد ومحض  ،فلم ينتفع به ،وهو من أبناء هذا المسكين الذي أضاع عمره في الجمع
  .ألنه قدم إلى من ال يعذره كما سيأتي ؛بالء عليه

ن ال ويقدم على م"فيجمع لمن ال يحمده  "لمن ال يحمدهويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره فيجمع "
لكن مع  ،حساب نعم رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء فيها مطمع لكل مسلم "يعذره

  .ويقدم لنفسه ما ينجو به من شدة الحساب ،ذلك على اإلنسان أن يحتاط لنفسه
مانه ز يضيع  "ضيع زمانه الشريففالحريص ي ،ويقدم على من ال يعذره لكفاه بذلك ذمًّا للحرص"

ه وجاره الذي دون ،وجدنا من كبار السن الذين أدركناهم مساكين يتعبون بالليل والنهار ،الشريف
  .بل قد يكون ممن عاش على زكاته وصدقته مرتاح يعيش عيشة هنية ،في المال بمراحل

خاطر تجده من بلد إلى بلد ي "فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي ال قيمة لها"
هذا  "لينتفع به غيره كما قي ،التي ال قيمة لها في األسفار وركوب األخطار لجمع مال"بنفسه 

 فكيف إذا كان من وجوه محرمة كما قيل: ،إذا كان المال من الوجوه المباحة
 ومـــــن ينفـــــ  األيـــــام فـــــي جمـــــع مالـــــه

 
ـــــــر  ـــــــل الفق ـــــــذي فع ـــــــر فال ـــــــة فق  مخاف

ء من يعيش عيشة الفقرا ،فقراءالاآلن يوجد من أرباب األموال ومن أثرياء العالم من يعيش عيشة  
نى يثور ألد ،وأخالقه سيئة ،ةوتجد نفسه رديئ ،وال يتلذذ بفراش ،وال يتلذذ بأكل ،ال يتلذذ بنوم

 وهللا المستعان. ،ويكون مجرَّد راصد ،ا على ما جمعه من هذه األموالحفاظا  ؛سبب
 .............."وال تحِســـــــــــبن الفقـــــــــــر"

 
 ....................... 

 أو وال تحَسبن بالفتح والكسر. 
ـــــــى".................  ـــــــد الغن  مـــــــن فق

 
ــــدين مــــن أع ــــم الفقــــر   "ولكــــن فقــــد ال
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 ما بقي له شيء.ففإذا فقده اإلنسان  ،الذي هو رأس المال رأس المال الدين
 وكلللللللللللللل كسلللللللللللللر فلللللللللللللإن اللللللللللللللدين جلللللللللللللابره

 
 وملللللللللللللا لكسلللللللللللللر قنلللللللللللللاة اللللللللللللللدين جبلللللللللللللران 

كن ا لم يتمألنه إذ "؟ا ينفقه فيهفهل جمع أيام   :فقال ا جمع ماال  إن فالن   :قيل لبعض الحكماء" 
ال،  :قيل"فما ينفع كأنه ما جمع  ،من إنفاق األموال على نفسه التي هي أولى ببرها من غيره

 ،لكوال يزيد على ذ ،ر الحاجةكالم المؤلف أن اإلنسان يجمع بقدُيفَهم من  "اما جمع شيئ   :قال
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير » :لسعد بن أبي وقاص -عليه الصالة والسالم-فماذا عن قوله 

إنك إن »ال مانع أن يجمع لمن وراءه هذا في الصحيحين  ؟«من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
لكن  ،هذا الحديث في الصحيحين «تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

فإذا حصل جمع المال من طرقه  ،عما هو أهم منهبدون الحرص الذي مر وصفه مما يشغل 
وتيسر له من األموال ما كتب له وقسم  ،ما األولويات األهم فاألهالمباحة ومن غير حرص مقدما 
فهذا ومع ذلك حرص على أن يبرأ من عهدته بإخراج ما أوجب  ،له بطريقة ال تشغله عن األهم

  .نعم المال الصالح للعبد الصالح ،ويزيد على ذلك مما ينفعه في آخرته ،هللا عليه
ير من أن تذرهم عالة إنك إن تذر ورثتك أغنياء خ»عندنا هذا الحديث وهو في الحصيحين 

 ا لورثتهالخليفة الراشد ما ترك شيئا  -رحمه هللا-وعندنا عمر بن عبد العزيز  ،«يتكففون الناس
 رأيكم ما ،وبين فاسق فلن أعينه على فسقه ،الورثة ما بين صالح فلن يضيعه ربه :فقال ،فقيل له

وفاسق ما أترك أموالي يستعين بها على  ،بنظرية عمر بن عبد العزيز؟ صالح لن يضيعه ربه
 فسقه.

 طالب: .........
عليه -يقارن بين كالم عمر بن عبد العزيز وما ثبت عن النبي الحديث بال شك مقدم ما أحد 

غير مقبولة؟ ألنها إذا زادت  أملكن وجهة نظر عمر بن عبد العزيز مقبولة  ،-الصالة والسالم
العلماء  ،وزادت الثقة به ،قوي التوكل على هللا ،بجميع مالهالثقة باهلل فلإلنسان أن يتصدق 

 ،وأبو بكر جاء بجميع ماله وتصدق به ،يشترطون هذا الشرط لمن أراد أن يتصدق بجميع ماله
 وعمر جاء بنصف ماله كما في الخبر الصحيح.

 طالب: .........
 أعد.

 طالب: .........
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 .ئااأنفق جميع المال ما ترك شي
 .........طالب: 

 .اسعد بن أبي وقاص ُعمِ ر بعد ذلك ورزق أوالدا 
 طالب: .........

لكنه  ،سعد بن أبي وقاص في حال الحياة نعم هو قد يكون قد غلب على ظنه أنه يفارق الحياة
ذر تإنك إن »جاء بكالم مطَلق عام  -عليه الصالة والسالم-ُعمِ ر بعد ذلك وُرِزق األوالد والنبي 

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن »يصلح له ولغيره  ،هذا يصلح له ولغيره يعني «ورثتك
 .«تذرهم عالة يتكففون الناس

بن أبي وقاص المقصود في الغنى الذي في حديث سعد أحسن هللا إليك يا شيخ.. طالب: 
 ..«تذرهم أغنياء» -صلى هللا عليه وسلم-المقصود من قول النبي 

 يعني عندهم ما يكفيهم.
 طالب: لكن ليس المقصود أن يترك لهم أموال طائلة.

 بحيث ال يحتاجون إلى الناس. ،يترك لهم ما يكفيهم بحيث ال يحتاجون إلى الناس
 في -رحمه هللا-والمؤلف  ،"الرزق مقسوم :وفي بعض اآلثار اإلسرائيلية" :-رحمه هللا-قال 

عليه الصالة -ني إسرائيل والنبي مؤلفاته يكثر من هذه اآلثار اإلسرائيلية التي جاءت عن ب
فإن فيهم » :وعند البزار ،وهذا في الصحيح ،«حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج» :يقول -والسالم

 فيما لم يرد شرعنا ،ومعلوم أن الحديث عن بني إسرائيل فيما لم يرد شرعنا بخالفه ،«األعاجيب
  .بخالفه

فمتى تطلب  ،ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا ،والحريص محروم ،الرزق مقسوم"
 ،ألن الدنيا َضرَّة بالنسبة لآلخرة ؟فمتى تطلب اآلخرة ،إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا ."؟اآلخرة

من أن  بدالا  ،هي َضرَّة إذا حرصت عليها وأفنيت وقتك وعمرك من أجلها ال شك أن الضرة تتأثر
 ،ُينَفق هذا الوقت النفيس كله في الدنيا يتواَزن اإلنسان مستحضراا الهدف الذي خلق من أجله

ا ما يحتاجه تحقيق الهدف من الدنيا ومستحضرا  ْنيَا}ا أيضا ]سورة  {َوال تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ
ما قال السماء كأما شخص يجلس في بيته وال يتسبب  ،من أجل تحقيق الهدف [77القصص:

ا بحيث ال يتذلل ا في أموره متوازنا فعلى المسلم أن يكون متوسطا  ،ا وال فضةال تمطر ذهبا  :عمر
اليد العليا هي المعطية  ،فاليد العليا خير من اليد السفلى ،ويكون عالة عليهم ،وال يذل لهم ،للناس
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ن اليد العليا اآلخذة وإن كان بعض المتصوفة يرى العكس أ ،المنفقة خير من اليد السفلى اآلخذة
فهم يأخذون من  ،ا لكسلهم وخمولهم وعيشهم على أرزاق الناسلماذا؟ تبريرا  ،والسفلى المعطية

ً }اليد العليا اآلخذة لماذا؟ ألنها نائبة عن هللا  :الناس ويقولون  ً َحَسنا َ قَْرضا  {إِن تُْقِرُضوا َّللاَّ
وهذا تبرير لخمولهم وكسلهم وخلودهم إلى المكث  ،فالفقير هذا نائب عن هللا ،[17]سورة التغابن:

لكن منهم غالة فيهم من دخلت فيه الزندقة من  ،منهم عباد صالحون هؤالء لهم وعليهم ،والبقاء
  .غالتهم

لو توكلتم على هللا حق التوكل لرزقكم كما يرزق »على كل حال السبب مطلوب ونافع ومؤثِ ر 
تبذل السبب ما  :يعني «اا وتروح بطانا تغدو خماصا »روح؟ تمكث في أوكارها أو تغدو وت «الطير

ا من الشرع ،ال، فبذل السبب مطلوب ،تجلس في أوكارها ثم يأتيها الرزق  ولكن ال  ،وهو أيضا
 هناك أسباب من الخلق أن يجعلهم هللا -جل وعال-وإنما العمدة والمعول على هللا  ،يعتمد عليه

إنما » :يقول -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،مجرد أسباب لرفع الحاجة لبعض الناس فهما سببا 
الِ َوآتُوُهم م ِ }والغني حينما يعطي الفقير فإنما يعطيه من مال هللا  «وهللا المعطي ،أنا قاسم  ن مَّ

ِ الَِّذي آتَاُكمْ  هي  ، تؤثر بذاتهاالماد على األسباب شرك االعتماد تفاالع ،[33]سورة النللور: {َّللاَّ
 ا لمنفا ا خالوأيضا  ،إنها مؤثرة بذاتها كالمعتزلة :ا لمن يقوللكن بجعل هللا األثر فيها خالفا  ،مؤثرة
 ما فيه فرق كما يقوله ،ما تبذل أم ان وجودها مثل عدمها ال أثر لها ألبتة تبذل سببا : إيقول

 األشعرية.
 طالب: .........

 على كل حال دركات. نعم
لكن  ،هؤالء أرباب الدنيا ؟طلب الدنيا فمتى تطلب اآلخرة ابن آدم إذا أفنيت عمرك في :يقول

متى  ،متى تحفظ الكتاب الفالني :التسويف موجود تقول له ،اإلشكال فيمن يسوف من طلبة العلم
 :الإذا جاء الشتاء ق ،إذا طال الليل بدأنا بالحفظ :تحضر الدرس الفالني تجده يعتذر لنفسه يقول

وهذا موجود عند عموم الطلبة ممن  ،موجود هذا التسويف ،بالحفظ إذا دفينا إن شاء هللا بدأنا
 يحتاجون إلى إثارة الهمة في نفوسهم يقول:
 ءيؤذيللللللللك حللللللللر المصلللللللليف وبللللللللرد الشللللللللتا

 
 متلىويبس الخريف فأخذك للعللم قلل للي  

 ؟نشتغل كيف ،حر شديدليل قصير والنهار  ،ما نقدر نتصرف ،حر وهللا :إذا جاء الصيف قال 
 يريد أن ،وهللا البرد الشديد ما معه عمل :وإذا جاء الشتاء وتعذر بالحر جاك البرد يا هللا يقول
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ننتظر.. ولذلك  :وإذا جاء الدفء قال ،ينتظر الدفء ،ويجلس عند النار يتدفأ ،يتلفلف بالفروة
 قال:

 ءيؤذيللللللللك حللللللللر المصلللللللليف وبللللللللرد الشللللللللتا
 

 ويبس الخريف فأخذك للعللم قلل للي متلى 
 ؟إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب اآلخرة ابن آدم" :وهذا يقول 

 افـــي الـــدنيا عـــن الخيـــر عـــاجز  إذا كنـــت 
 

 "فمــــا أنـــــت فــــي يـــــوم القيامــــة صـــــانع 
 ،عن ترك المحرمات االطاعات وتؤدي الواجبات وعاجزا  لعن أن تفع اإذا كنت في الدنيا عاجزا  

ونوقشت عن الصالة والصيام والزكاة وسائر  ،وجاء الحساب ،طيب إذا وافيت يوم القيامة
خلقك ورزقك وكلفك  -جل وعال-هللا  ؟هل هو عذر ،ماذا تقول؟ عذرك العجزف ،الطاعات

وأعطاك من القدرة على ما تستطيع به أن  ،وأعطاك من القدرة ما تستطيع به أن تؤدي الواجبات
  .حرماتتكف نفسك عن الم

 ،هللااجعل همك رضا  "اليقين أال ترضي الناس بسخط هللا :-رضي هللا عنه-قال ابن مسعود "
من أرضى الناس  :وبالمقابل ،عنه الناس  بسخط الناس رضي هللا عنه وأرضىهللا فمن أرضى

  .بسخط هللا سخط هللا عليه وأسخط عليه الناس
دواء أآفة وداء من  الحسد "ا على رزق هللاتحسد أحد  وأال " ،اليقين أال ترضي الناس بسخط هللا

  .وفي النهاية الضرر عليه على الحاسد ،ويأكل الحسنات ،القلوب
جاءت  ،ةسبب الوظيفبجاءت أرزاق إما  ،على ما لم يؤتك هللا "ا على ما لم يؤتك هللام أحد  وال تل"

ما كتب هللا لك شيء تروح تلوم  ،أو جاءت من توزيع المحسنين أو من بيت المال ،للموظفين
هو  -جل وعال-فاهلل  "ا على ما لم يؤتك هللاأحد   وال تلم" .على شيء لم يكتبه هللا لك اوفالنا  افالنا 

وال يعطي  ،رجالن متقاربان في حاجتهما على أحد األغنياء فيعطي هذا، وقد يدخل المعطي
  .هو المعطي -جل وعال-هللا  ،من المحروم وقد يكون المعطى أيسر حاالا  ،ذاك

ك إذا كان األمر كذل :قد يقول قائل "وال يرده كره كاره ،فإن الرزق ال يسوقه حرص حريص"
اعملوا فكل ميسر لما خلق  :فيكون الجواب ،-رضوان هللا عليهم-لماذا نتعب كما قال الصحابة ف

لكن عليك بذل  ،-عالجل و -النتيجة بيد هللا  ،والنتيجة بيد هللا ،أنت مأمور ببذل السبب ،له
 السبب.

 "كراهة كاره هفإن الرزق ال يسوقه حرص حريص وال يرد" -رضي هللا عنه-في كالم ابن مسعود 
إذا بذلت السبب  ،قسوم ومكتوب ال يزيد وال ينقص سواء حرصت أو لم تحرصوم رالرزق مقد
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ا يزيد على المطلوب لمثل ما  :ال تعجز وتترك السبب تقول ،المناسب ل وال تحرص حرصا متوكِ 
أحياناا يكون الكاره بيده نوع تصرُّف  ،وال يرده كراهة كاره ،طلبت فإنه لن يأتيك إال ما كتب لك

  .ومع ذلك المكتوب ال بد أن يصل ولو كره من بيده أمر ،وسلطة
وح والفرح"يعني بعدله  "فإن هللا بقسطه" في "البدن  لطمأنينة راحة القلب راحةالراحة وا "جعل الرَّ

 -الجل وع-هذه الراحة التامة إذا وجد اليقين بما عند هللا  ،في اليقين والرضا "اليقين والرضا
 وما نشاهده اليوم في الناس عموماا من تعب في ،والرضا بما كتب هللا وجدت الراحة والطمأنينة

وتجد اإلنسان إذا حضر في مصيبة لغيره  ،القلوب وإن وجدت راحة األبدان فمن ضعف اليقين
ال فوإذا كانت المصيبة تخصه  ،ا للنصوصومن أكثر الناس استحضارا  ،تجده من أثبت الناس

يكدون  ،الناس كانوا إلى وقت قريب أبدانهم متعبة ،لضعف اليقين ؛طاش عقله ،شيء من ذلك
إلى  إذا انتهت أعمالهم وأووالكن  ،ا في أبدانهما شديدا ويتعبون على ذلك تعبا  ،في تحصيل المعيشة

 والمعيشة توسعت فما يحتاجون إلى ،واآلن على العكس األبدان ارتاحت ،فرشهم نسوا الدنيا كلها
لكن القلوب كان اإلنسان يسافر من الصين ومن الهند ومن السند ومن الشرق  ،تعب كبير

ألنها في  ؛األبدان شقيت ،عادةوالغرب لمدة سنة أو سنتين يأتون إلى الحج وهم في راحة وس
يعني يوجد من  ،لكن القلوب مرتاحة ،على اإلبل أو على األقدام في الشمس وفي البرد العراء

 اآلن ،ألن القلب مرتاح لثقته باهلل ويقينه به ؛وهو في السفر ايؤلف كتبا  ،يصنف وهو في السفر
وقد يكون أكثر إلى  ،ةوقد يكون ساع ،السفر إلى الحج يعني ساعات قد يكون أقل من ساعة

ويصل الحاج إلى المشاعر ثوبه لم  ،البدن مرتاح ،نصف يوم ءعشر ساعات كلها ما تجي
يعني لو يتأخر فتح باب الطائرة خمس دقائق كيف تصور وضع  ،لكن القلب مشحون  ،يتأثر

 لماذا؟  ،الناس وهم يتدافعون على السلم
 ..،فالقلوب شقيت لما أثر عليها من أمور الدنيا ومن تعلق بغير هللا ،ألنها وإن ارتاحت األبدان

ا غير مسلم صنَّف كتاباا فيمن مات عند اإلشارات إشارات المرور   السبب؟  فمايذكرون أن شخصا
 طالب: الغضب الغضب.

انعم تجد  ،الغضب  نأ ي يمكنيريد أن يلف يميناا، كم المدة التوهذا  ،بآخر اليمين اواقفا  شخصا
؟ ماذاتجده يرتفع عليه الضغط وينفجر فيه شريان من أجل  ،دقيقة أو دقيقتين بالكثير ؟يمكثها

واألمر  ،يأخذ له يومين اثالثا  أو يأخذ دقيقتيني ذالمشوار الذا وكان في السابق على اإلبل ه
فيه خير لمن استغله واستفاد  ،متى ما وصل فهذا الترف الذي نعيشه ليس بخير محض ،سهل
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بقية الناس لديهم من التعاسة ما ال يوجد نظيره فوإال  ،-جل وعال-ه وصرفه فيما يرضي هللا من
  .في التعب السابق عند المتقدمين حينما كانت الدنيا فيها شيء من الضيق والشح

 -رضي هللا عنه-يروى عن عمر  "وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ،في اليقين والرضا"
 ،طهفإن ما عند هللا ال ينال بسخ ،ال يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط هللا :أنه قال

  .فإن ما عند هللا ال ينال بسخطه ،ال يحملنك استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط هللا
وبعض  ،بعض الناس من حرصه على الدنيا إذا ضاقت به المسالك المباحة لجأ إلى غيرها

 يتوسع فيو  ،ا وشماالا فتجده يلتفت يمينا  ،ليه الدنيا فإنه ال يقنع بما أباح هللا لهالناس وإن فتحت ع
 ا للرزق ثم يقوده ذلك إلى ارتكاب المحرمات طلبا  ،المباحات حتى يقوده ذلك إلى مزاولة الشبهات

وما  ،يةنسأل هللا العاف ،ا يوَقد عليه به في الناروال يدري المسكين أنه يجمع حطبا  ،له واستعجاالا 
  .عند هللا ال ينال بسخطه

 ،وهذا ال يعني ترك السبب ،"ا فالحرص باطلوإذا كان القدر حقًّ  :وقال بعض السلف" :يقول
فال بد من وجود هذه اأِلسباب لتترتب المسببات  ،لكن هذا القدر مرتب على أسباب ،القدر حق

  .وإذا كان.. المقصود الكالم في الحرص وليس المراد بذل السبب
ة فالثق"يعني مغروس في الناس كثير من النفوس جبلت عليه  "اوإذا كان الغدر في الناس طباع  "

ألن الغدر موجود في كثير من الناس ال شك أن الثقة بجميع الناس نوع غفلة  ؛"بكل أحد عجز
أن و  ،تفارقه ألنها ال بد أن ؛"ا فالطمأنينة إلى الدنيا حم وإذا كان الموت لكل أحد راصد  " ،وعجز
الحي الذي ال  -جل وعال-وهو نهاية كل حي إال هللا  ،ألن الموت مكتوب على كل حي ؛يفارقها
ء لحرص المر  :كان عبد الواحد بن زيد رحمه هللا يحلف باهلل"كان عبد الواحد بن زيد  ،يموت

لماذا؟ ألن الحرص مالزم الحرص وصف له  ،"على الدنيا أخوف عندي من أعدى أعدائه
 وأما العدو فقد يوَجد وقد يغيب. ،وفي كل وقت ،خلوته وفي حضرته مالِزم في

 طالب: .........
 هو راكن إليه واثق به.

 طالب: .........
 ؟ماذا

 طالب: .........
 ا، ابحث.أحضر لنا ترجمته غدا 
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، بل قد وال عندي وقت ،لكن ابن زيد أنا ترددت فيه ،هو فيه عبد الواحد بن زياد معروف هذا
وقد شذ في حديث األمر  ،ال كان مراجعه عبد الواحد بن زياد هذا ثقة من الثقاتبعد وإنسيته 

 -، األمر أما من فعلهشاذ ،باالضطجاع بعد ركعتي الصبح تفرد به عبد الواحد بن زياد فشذ
 في الصحيح. -عليه الصالة والسالم

 "مال وسعته في مكسب والا على ثروته يا إخوتاه ال تغبطوا حريص   :يقول -رحمه هللا-وكان "
وان روا " ،المقصود الحريص ،لماذا؟ ألنه أضاع في مقابل ذلك ما هو أنفع له منه ،نعم ال يغبط

لهذا السبب هذا المسكين الذي أضاع أنفس ما يملك وهو عمره في جمع  "إليه بعين المقت
بعين  ،ه بعين المقتوانظروا ل ،وإن كثر أضاع في مقابله العمر الذي ال قيمة له كما  ،المال

ا ا دقيقا ا شديدا ألن ما جمع سوف يحاسب عليه حسابا  ؛االمقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا 
 "ثم يبكي ،ا في المعادما يرديه غد  بأنفقه؟ " من أين اكتسبه وفيمَ  ،كبيريسأل عن كل صغير و 

نده وال شك أنه إذا اجتمعت ع ،النسخة التي بين أيدينا ثم يتكبر ،عبد الواحد بن زيد هذا القائل
  .األموال ونظر إلى الناس بعين االزدراء من الزم ذلك أن يتكبر عليهم

فأما الحرص النافع  ،الحرص حرصان حرص فاجع وحرص نافع :يقول -رحمه هللا- وكان"
 اآلن؟  كم باق   ،"فحرص المرء على طاعة هللا

 ن.طالب: دقيقتان على اإلقامة؟ دقيقتا
 خمس؟
 ال، أقل. طالب:

 أقل؟
ص وأما الحر  ،آخرته"يعني فيما ينفعه في  "الحرص النافع فحرص المرء على طاعة هللاأما ف"

 "الفاجع فحرص المرء على الدنيا الذي من الزمه أن يضيع ما ينجيه وهو مشغول معذَّب
أو  ،أو خشية أن يسرق  ،خشية أن ينقص ؛مشغول معذب بما كسب ،معذَّب بما كسبه وبما فاته

ا ومعذب أيضا  ،هو معذب به بما جمع ،ية بموت أو فساد أو ما أشبه ذلكخشية أن يذهب بالكل
  .متحسر عليه ،بما فاته

هل هو لديه من الوقت ما يتلذذ به بما جمع هو حريص لهث  "سر وال يلتذ بجمعه لشغلهال يُ "
من الوقت ما يتلذذ بما ليس عنده ف ،ثم كسب هذا يريد غيره ،يريد غيرهوراء األموال كسب هذا 

 ،زاد هذا ،بتجارته احتى إذا دخل المسجد تجد قلبه معلَّقا  "فال يفرغ من محبة الدنيا آلخرته" ،جمع



 

 

 

 

 

1

7  
17 

 17 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

وُيذَكر عن شخص أنه دخل في الصالة فطفق يحسب ما كسبه المبلغ الفالني من  ،نقص هذا
أين ذهب؟ يحسب  رياالا  -يمهذا في وقت قد-كذا المبلغ الفالني من كذا المبلغ.. وفقد في حسابه 

، ولما سلم اإلمام ضرب فخذه تذكر كل شيء موجود يعني حاضر في الذهن وهو داخل يصلي
اآلن  ،وريلال الدبس هذا موجود في كل بلد وفي كل مكان وفي كل زمان :ين راح الريلال؟ قالأ

وهذا في  ،قلوليس له من صالته إال ما ع ،يدخل اإلنسان إلى الصالة ويخرج منها بال شيء
  .حال كثير من الناس الذين شغلوا بدنياهم

افل عن هو منتبه لدنياه وغ "وغفلته عما يدوم ويبقى ،فال يفرغ من محبة الدنيا آلخرته كذلك"
  .آخرته
 المعنى:هذا  ولبعضهم في" :يقول

ـــــى ســـــعة ـــــا حـــــرص عل  "ال تغـــــبطن أَخ
 

 ............................. 
 يعني سعة في مال سعة في أمور الدنيا. 

................................. 
 

 "وان ـــــر إليـــــه بعـــــين الماقـــــت القـــــالي" 
 وإذا كان مع هذه ،يمقت فإنه حينئذ   ،إذا كان هذا المال وهذه السعة صدته عما هو أهم من ذلك 

ته السعة ومع هذه األموال كسبها من وجوه حالل وأنفقها فيما ينفع به نفسه في دينه ودنياه وآخر 
 وينفع غيره فاألمر غير ذلك.

 ............"لمشـــــــغولإن الحـــــــريص "
 

 ............................ 
 .أو بثروته "بشقوته" بتشوقه؟ :يقول 

............................ 
 

 "عـــن الســـرور بمـــا يحـــوي مـــن المـــال" 
 الحريص ليس عنده وقت وال للتفكير وال لاللتذاذ الذي أفنى عمره في جمع الحطام وآلخر في هذا 

 ا.ا مانعا يا جامعا  ..اا مانعا يا جامعا  المعنى:
 .........طالب: 

 ؟ماذا
 طالب: .........

لكنه لما كان نكرة غير  ،وهو مفرد حقه أن يبنى على الضم ،ا منادىجامعا  ،اا مانعا يا جامعا 
يا  ،خذ بيدي يا رجالا  :ويمثل العلماء لهذا بقول األعمى ،ينصب وينون  ،مقصودة فإنه ينون 

 بعينه نكرة غير مقصودة. اا هو ال يقصد شخصا جامعا 
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ـــــــ" ـــــــا جامع  ـــــــي ـــــــها مانع  ـــــــدهر يرمق  ا وال
 

ــــــــــــر    ــــــــــــهمفك ــــــــــــه يغلق ــــــــــــاب من  ا أي ب
ـــــه جمعـــــت مـــــاال     ففكـــــر هـــــل جمعـــــت ل

 
ـــــــــ   "ا تفرقـــــــــهيـــــــــا جـــــــــامع المـــــــــال أيام 

ا ما فهل جمع أيا :طائلة فقال ا جمع أمواالا ن فالنا : إكما جاء في كالم الحكيم السابق لما قيل له 
 ؟ينفقه فيها

ـــــــــه" ـــــــــدك مخـــــــــزون لوارث ـــــــــال عن  الم
 

ـــــــك إال يـــــــوم تنفقـــــــه   "مـــــــا المـــــــال مال
وارث لل هوما يترك ،مالههذا فيعني أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فالذي ينفقه ويقدمه آلخرته  

 هذا مال غيره.ف
 

 إن القناعـــــــة مـــــــن يحلـــــــل بســـــــاحتها"
 

ــــــه  ــــــا يؤرق ــــــب مم ــــــي طل ــــــأل ف ــــــم ي  "ل
ن مَعزَّ  :ولذا قيل ،وال شك أن القناعة عز ،وال يفنى أن القناعة هي الكنز الذي ال ينفدال شك  

 وَذلَّ من طمع عز من قنع وذل من طمع. ،قنع
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا على  ،وهللا أعلم

 طالب: .........
 األمر باالضطجاع بعد ركعتي الصبح.


